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 2 (22شرح العقيدة الواسطية )

 حمن الرحيمر بسم هللا ال
 الواسطية العقيدةشرح 

 إثبات صفة الكالم هلل تعالى
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 هذه أسئلة:

 
 ؟.............طالب:

السييالم " أنييت بتييه وهييو مبييتذ تهاطبييه  ييك الصييال مييا موهييعما؟ مهاطيعنييك كونييه بهاطبييه وهييو مبييتذ واليييا  هييذه 
 ما  ك إشكال إن شا  هللا. "عليك يا أبما النبك

 .؟.............طالب:
ذ بحبييص ي يلبيي  حتييى يمتلييف ))لييئن يمتلييف أييوم أحيياكم ىيحييا( حتييى بر(ييه   ييك الحييابص الصييحي :  ))حتييى بر(ييه  

ظ الللب وميا بهي ن بيه الحفي معه شك ذ  كون الأوم مملو  من الشعر بحبص ي يستوعب هذا الأومذ والمراا به
 يك أو يه  ليس ي من آياتذ ي من ىرآن وي من سنة وي من علم وي من شك ذ إذا كانبحبص ي يستوعب غبرهذ 

إذا كيان ماتذ صار على حساب اللرآن والسينةذ والعليم الشيرعكذ هذا صار على حساب غبره من الممإي الشعرذ 
يسييتوعب معييه غبييرهذ أمييا إذا كييان  يييه شييعر  لييئن يمتلييف ىيحييا( هبييري ميين أن يمتلييف شييعرذ بحبييص ي بمييذه المثابييةذ 

  مذا ي يهر. -عليه الصال  والسالم-كثبرذ و يه أكثر منه من كتاب هللا ومن سنة نبيه 
 صفة الكالم هلل تعالى:

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
}َوَماْن وقولاه:  [( سورة النساا 78)]}َوَمْن َأْصَدُق ِمَن ّللاهِ َحِديًثا{وقوله:  :- تعيالىرحمه هللا- لا ىال شبخ اإلسالم 
ُ َياا ِعيَساى اْباَن َماْرَيَم{وقولاه: [( سورة النساا 211)]َأْصَدُق ِمَن ّللاهِ ِقياًل{ ََ ّللاه ْذ َقاا وقولاه:  [( ساورة المادادة221)]}َواِ 

َْ ِصااْدًقا وَ  اا ااْ  َلِلَمااُ  َرَِه ُ ُموَسااى َتْكِليًمااا{وقولااه:  [( سااورة اعنعااام221)]َعااْدً{{}َوَتمَّ  [( سااورة النسااا 211)]}َوَللَّااَم ّللاه
ُ{وقولااه:  اان َللَّااَم ّللاه ااْنُمم مَّ ااُه{وقولااه:  [( سااورة البقاارة112)]}مِه ااا َجااا  ُموَسااى ِلِميَقاِتَنااا َوَللََّمااُه َرَ  ( سااورة 212)]}َوَلمَّ
َناُه َنِجيًّا{}َوَناَدْيَناُه وقوله:  [اععراف َْ َْ ُموَساى وقوله:  [( سورة مريم11)]ِمن َجاِنِب الط وِر اْعَْيَمِن َوَقرَّ ا ْذ َناَدى َرَ  }َواِ 

اَجَرِة{وقوله:  [( سورة الشاعرا 21)]َأِن اْدِ  اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن{ ُمَما َأَلاْم َأْنَمُلَماا َعان ِتْلُكَماا الشَّ ( ساورة 11)]}َوَناَداُهَما َرَ 
ََ الَّااِذيَن ُلنااُتْم َتْ ُعُمااوَن{ وقولااه: [ععاارافا َُ َأْيااَن ُشااَرَلاِد }َوَيااْوَم  وقولااه: [( سااورة القصاا 11)]}َوَيااْوَم ُيَناااِديِمْم َقَيُقااو

َُ َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِليَن{ َن اْلُمْشِرِليَن اْساَتجَ وقوله:  [( سورة القص 11)]ُيَناِديِمْم َقَيُقو ْن َأَحٌد مِه َْ َقاََِجْرُه َحتَّاى }َواِ  اَر
ُقوَنُه ِمن َبْعاِد َماا َعَقُلاوُه  وقوله: [( سورة التوبة1)]َيْسَمَع َلاَلَم ّللاهِ{ ْنُمْم َيْسَمُعوَن َلاَلَم ّللاهِ ُثمَّ ُيَحرِه }َوَقْد َلاَن َقِريٌق مِه
ُلوا َلاااَل وقولااه:  [( سااورة البقاارة81)]َوُهااْم َيْعَلُمااوَن{ ِ ُقاال لَّاان َتتَِّبُعوَنااُا{}ُيِريااُدوَن َأن ُيَباادِه وقولااه:  [( سااورة الحاات 21)]َم ّللاَّ
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ََ ِلَكِلَماِتِه{ َْ َ{ ُمَبدِه َْ ِمن ِلَتاِب َرَِه ََ ِإَلْي }ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيُقا   َعَلاى َبِناَ وقوله:  [( سورة الكمف18)]}َواْتُل َما ُأوِح
 .[( سورة النمل81)]ِإْسَراِديَل{

وعليى آليه وصيحبه أأمعيبنذ أميا  ذمحميالمبن وصيلى هللا وسيلم وبيارك عليى عبياه ورسيوله نببنيا الحما هلل رب العيا
 بعا:

مسيتاي( بميا أيا  عنيه  يك كتابيه الكير(م مين  -أي  وعيال-مثبتا( صيفة الكيالم هلل  -رحمه هللا تعالى- يلول المؤلف 
هييذه الصييفات المييذكور ذ ومنمييا صييفة  اآلييياتأل  ن هييذا الفصيي  موهييوا لراليية اللرآنييية التييك أثبييت هللا بمييا لنفسييه

 :-رحمه هللا-الكالمذ ىال 
أي ي  [( ساورة النساا 211)]}َوَماْن َأْصاَدُق ِماَن ّللاهِ ِقاياًل{ [( ساورة النساا 78)]}َوَماْن َأْصاَدُق ِماَن ّللاهِ َحاِديًثا{وىوله: 

لليولذ والليول هيو أيهيا( هيو ا :اللب ذ و أحا أصاق من هللا حابثا(ذ وي أحا أصاق من هللا ىيال(ذ  الحابص هو الكالم
ن كان اللول أعم عنا النحا الكال والحيابص بيراا هنا المراا به الكيالمذ  هذ اللول أعم من الكالم عنا النحا ذ لكنمذ وا 

 يك كتابيه المني ل عليى نبييه وعليى مين ىبليه مين ا نبييا ذ  -أ  وعيال-المراا به هنا كالم هللا والحابص به الكالمذ 
ميو  عليى رسيلهذ وكيذلك اللبي  والليول  -أ  وعيال-من اللرآن وغبره مما أن له هللا  -أ  وعال-الم هللا  مو يعم ك

  صلوات هللا وسالمه علبمم.الكالم المن ل على أنبيا  هللا 
يليال  -علييه الصيال  والسيالمسينة النبيك -إن السينة  :ذ يلوليون  ك غبر هذا الموهي عنا بعض الطوائف  الحابص

ما يهيام إليى  :ىالواملابلة لللرآنأل  نه ىايمذ عم يلال لما حابصذ لكن هم برون أن التسمية بحابص لما حابصذ ن
ن شيييئت ىليييت -هيييا حيييابصأل ليكيييون مليييابال( للليييرآن اليييذي هيييو ىيييايمذ  الحيييابص  -علييييه الصيييال  والسيييالم-النبيييك  وا 
يهذا الك حابصذاللايمذ  مااام اللرآن عناهم ىايم  السنة  -نليض   ليس بصحي ؟ لماذا؟الم صحي  وا 
 ...........طالب:

يلولون الحيابص حأيةذ لكين تسيمبته حيابص ليلابي  الليايم اليذي هيو الحابص حأة عناهمذ وهم يلولون بمذاذ  ي يذ
 ...اللرآنذ وهذا مبنكي على مذهب  

 طالب:......اللرآن حااص........
 .ما نلولهذ هم يلولون ىايم ما يلولون حااص ي يذ

 .......الطالب:..
 ؟؟ىايم وهذا حابص يش هم ىالوالإيه لكن 
 ...........طالب:

}َوَمْن َأْصَدُق ِماَن ّللاهِ ن: مسألة محاا ذ الحابص عنانا آبتا ... الذي هو اللرآنذ -أ  وعال-كالمنا  ك كالم هللا 
 .نر(ا أن نبط  كالممم من اآلبتبن [ ( سورة النسا211)]}َوَمْن َأْصَدُق ِمَن ّللاهِ ِقياًل{ [( سورة النسا 78)]َحِديًثا{

الحابص يعنك ما بتحاص به وهو الكالمذ واللب  هو اللول  مو الكالمذ انتمبنا من هيذا بالنسيبة لميا يهيام إليى هللا 
علييييه الصيييال  -هيييو ىوليييه وهيييو كالميييه  -علييييه الصيييال  والسيييالم-بالنسيييبة لميييا يهيييام إليييى النبيييك  -أييي  وعيييال-
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ن كان  ك ا ص   -والسالم التسيمية هيم ذ لكين  يك "إن هو إي وحكي بوحى"هو وحكأل  نه ي بنطق عن الموى وا 
أيي  -حييابص  ييك ملابليية مييا يهييام إلييى هللا  :يلييال لييه -عليييه الصييال  والسييالم-ىييالوا: إن مييا يهييام إلييى النبييك 

 -أي  وعيال- هللاهذا مبنك على ىول ا شاعر   ك اللرآنذ مياذا يلوليون؟ يلوليون: الليرآن ىيايمذ  أل  نه ىايمذ-وعال
تكلييم وانتمييىذ إن كييان  ذ كالمييه ىييايمذ وهييو شييك  واحيياتكلييم وانتمييىذ هييال  تكلييم  ييك ا  لذ وي بييتكلم بعييا ذلييكذ 

ار تيورا ذ  يالكالم واحياذ لكين إن عبير عنيه بالعبرانيية صي ذإن كان..بلغة كذا  مو كذاذ إن كان بلغة كذا  مو كذاذ 
ي هو كالم واحاذ اىرآن( ذ بالعربية يصبر بالسر(انية يصبر إنأيال(   . !!أل  نه ىايموا 

ىيايم  ليم بي ل متكلميا(ذ لكنيه  -أي  وعيال-أه  السنة يلولون: هو ىايم النواذ كالم هللا ىايم النوا بال شكأل  ن هللا 
ن كان ىايم االنوا لكنه  بيتكلم متيى شيا  إذا شيا ذ  كالميه  -أي  وعيال-لنوا إي أنيه حيااص متأياا اآلحيااأل  نيه وا 

أما عنا ا شاعر  هال  تكلم  ك ا  ل وي بتكلمذ غبر مرتبط بالمشبئةذ  مو صيفةي  -أ  وعال- بمشبئته مربوطي 
 ذ عر نا كبف اه  علبمم الاه ؟وليست صفة  ع ذاتيةذ 

نما بهتلف باهتالم اللغاتذ يعنك أصله واحا بهتلف باهتالم اللغاتذ ه  هذا الكالم  كالممم أنه كالمي  واحاذ وا 
ذ ليييو تيييرأم امييي  التيييورا  واإلنأبييي  والليييرآن متطابلييية؟ يعنيييك ليييو ترأميييت التيييورا  إليييى العربيييية صيييارت ىرآن(يييليييه وأيييه؟  

{}حا  عممم أو العكسذ يعنك لو ترأمت على  اىرآن( اإلنأب  إلى عربية صار  ( ساورة 2)]َتبَّْ  َياَدا َأِباَ َلَماَب َوَتابَّ
 ييك التييورا   ار( هيي  نأييا لمييذه السييور  ن بييك التييورا  واإلنأبيي ؟  يي اأييا لمييا ن بيير( إلييى العبرانييية والسيير(انيةذ هيي  ن [المسااد

  واإلنأب ؟ ما يمكن.
عليييه الصييال  - ييك الغييارذ ذهييب النبييك  -عليييه الصييال  والسييالم-ا ميير الثييانك: أول مييا نيي ل اللييرآن علييى النبييك 

منكييب والعنييق ميين بييبن ال التييك ترأييف بييواارهذ أميي  بيياار  وهييك اللحمييةبييه ترأييف بييواارهذ برأييف  ييؤااهذ  -والسييالم
وكييان ىييا تييابن بالييايانات السييابلة الهييومذ وعييرض ذلييك علييى هابأييةذ وهابأيية عرهييت علييى ورىيية بيين نو يي ذ 

مين العربيية إليى السير(انية بتيرأم و(ترأميه إليى العربيية والعكيسذ يليرأ الكتياب العبرانيكذ  البمواية والنصرانيةذ وكان
}اْقااَرْأ : -عليييه الصييال  والسييالم-م  مييا أنيي ل علييى النبييك باللغيياتأل  نييه عييرم هييذه الكتييب وعييرم اللغيياتذ لمييا سيي

َْ الَِّذي َخَلَق{ أو ىيال: هيذا النياموس اليذي هي  ىيال هيذا الكيالم اليذي أني ل عليى موسيى؟  [( ساورة العلاق2)]ِباْسِم َرَِه
 .مالناموس الذي هو أبر(  عليه السال ن ل على موسى؟

ي هييو ملتهييى ذلييك أن يلييول: هييذا عنيياي ذن هييذا اللييرآن هييو الييذي نيي ل علييى موسييىإمييا ىييال:  أنييا مترأمييهذ  هييا وا 
ييعنيياي متييرأم ميين التييورا  واإلنأبيي ذ  عنيياهذ  اأابييا(  اهيي  بتصييور مثيي  هييذا؟ يعنييك كييان مييا يسييتغرب وي يكييون كالم(

بيبن العيربأل  نيه بوأيا  -علييه الصيال  والسيالم-عليى النبيك  نتشير هيذا الليرآن ىبي  ن وليهوييلول: هيذا معيرومذ 
والواىي  بيرا هيذا الكيالمذ و(أعليه ي أسياس ليهذ  والوىيائ  والحيوااصورىيةذ كالتورا  ومن يلرأ اإلنأب  و(ترأم  من يلرأ

ن ىيال بيه  العلي  مياذا لكين  مين... نياسي مين الكبيار مين ا ذكييا  مين العليال ذوي حظ له من الن ر البتةذ يعنك وا 
 ؟بنف  إذا تأرا عن ايتباا والتسليم
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 يييك بيي  حكمييوا علييولمم  -أيي  وعييال-ولييم يسييلموا لمييا أييا  عييين هللا ناوا  بمييا إليييى علييولممذ اسييتهييم ذكييروا أىييوال 
ووصلوا إلى هذا الحاأل  نه إذا ل مت اللوا مذ  إميا أن برأي  صياحب الليول  لنصو  ثم أل موا بلوا م ثم الت موهاا

 .أو بلت م بالال م
يلة بحرم وصوتذ ىايم النوا متأاا اآلحيااذ  ياهلل أنه كالمه وىوله حل -أ  وعال-م هللا أه  السنة  ك كال لول 
وا شياعر  يلوليون: ه بحيرم وصيوتذ إذا شيا  كبيف شيا ذ هيذا ىولي متيى شيا تكليم  يك ا  ل و(يتكلم  -أ  وعال-

تناسيب الليوم  بيأي لغية  من معانيه ويعبير بيه  ذ بتللاه أبر( كور  ك النصو  هو الكالم النفسكالمراا بالكالم المذ
نصيرانك والنصيارى معيروم أن ا هطي  و  ذويستالون بكالم أو بببيت شيعر لرهطي م وهو واحاذ بمالذبن بن ل عل

 .ذ  ك صفة الكالمةه الصف ك هذهلوا 
نميييييييييييييييا  أعيييييييييييييييي  اللسييييييييييييييييان علييييييييييييييييى الفييييييييييييييييؤاا اليييييييييييييييييال  ج  إن الكيييييييييييييييالم لفيييييييييييييييك الفيييييييييييييييؤاا  وا 

 

عليى الكيالم النفسيك اليذي  هي  برتيبإن الكالم لفك الفؤااذ يعنك أصله ومنبعه من الفؤاا واللسان يعبير عنيهذ لكين 
حييابص  ييك الفييؤاا هيي  برتييب عليييه أحكييام؟ أحكييام شييرعية؟ حييابص نفييس ي بؤاهييذ عليييه اإلنسييانذ وعفييك للنيياس عيين 

ميا ي يلي ؟ ولذا لو طلق امرأته  ك نفسيه هي  يلي  الطيالق أو  ألالنفس ما لم تتكلم أو تعلمذ  حابص النفس ي شك 
ي ميا بأليا؟  طالق حتى بيتلفظذ ليو ىيذم  يك نفسيهيل  ال لينفس ي حكيم ليهذ تيى بيتكلمذ  حيابص اميا بأليا حبأليا وا 

 .ام وببن حابص النفس وما باور  بمالملصوا أن هناك  رىا( ببن الكالووأواه مث  عامهذ 
 .((................))طالب: حديث قدسَ يا شيخ: 

صيوتذ هي  بتصيور ىيول  يو يعنيك هي  بتصيور حيابص أو ىيول بياون حيرم   كثبر حول الحيرم والصيوتذالكالم 
كبيييف بنااييييه بييياون حيييرم وي [ ( ساااورة ماااريم11)]}َوَناَدْيَنااااُه{ بتصيييورذميييا صيييوتذ هييي  بتصيييور؟  ويبييياون حيييرم 

َناااُه َنِجيًّااا{ ؟صييوت َْ حييرم وي صييوت؟  ن الييذي بتأييرا عيين  بيياون كبييف تكييون المناأييا   [( سااورة مااريم11)]}َوَقرَّ
ي ما يفبا؟ ما يفبا ي يسم ذ والذي ي يسم الحرم والصوت  صار للسم  ا ثر الكببر وصار نعمية ولذا  أليفبا وا 

الملابي  وي بنتفي  بيه الكالم ي يسم   ليس بكالمذ أل  نه يفاا من ورائه ما يسم ذ أما إذا كان -أ  وعال-من هللا 
يي نييه؟ يعنييك كلييم هللا موسييى ذ هيي  يفيياا منييه؟ مييا يمكيين يفيياا ماالمييراا الملصييوا بييالكالمذ هييذا إذا تن لنييا وسييمبناه كالم(

أن مييا يسييم  ليييس بحييرم وي صييوتذ كبييف يسييتأب موسييىذ وكبييف يييأمر ىومييه كييالم نفسييكذ  ذتكليمييا(ذ كلمييه ربييه
 ؟من هالل هذا الكالم وهو ليس بحرم  وي صوت به يعملوا بما أمر

 .ي يسمعه إي من ىرب منهوالمناأا  بالصوت المنهفضذ بحبص والناا  بالصوت المرتف  
 ..............:طالب

ع يم ي تسم  بيه ا صيوات أ ذنعمة السم  ال :اإلشار  المفممةذ نلولحكمما حكم الكالمذ  اإلشار  المفممةيا أهك: 
السيم  مليام عليى البصير  يك النصيو  من نعمة البصرذ كما ىرر ذلك أه  العلمذ واآليات تال عليى ذليكأل  ن 

ُ َسااِميًعا َبِصاايًرا{ ااِميُع الَبِصاايُر{ [ة النسااا ( سااور 221)]}َوَلاااَن ّللاه   يلييام السييم  علييى [( سااورة الشااورى 22)]}َوُهااَو السَّ
م ىيام ميا يليوم ملياالبصر لماذا؟  نه بيارك ا صيواتذ لكين إذا كيان هللية ي بيارك أصيمذ هيذا يفوتيه هبير ع ييمذ 
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أي  -نعمية مين هللا  وهيذهاإلشيارات المفممية  يانتفعواذ انتفعيوا صياروا  يك حكيم مين يسيم ذ النسيبة لميم مين الكالم ب
ي  ا ص  -وعال  -أي  وعيال-وهللا  أن من ي يسيم  أو الكيالم اليذي ي يسيم  ي ىيمية ليهذ بالنسبة لمذه الفئةذ وا 

ميين هييالل وأييرا  كييالم ي يسييم ذ كبييف يفممييون وهييم ي يسييمعونذ إذا لييم يكيين الكييالم العبيياا  ي بتصييور أن يكلييف
ذ  والبطالن.  ك غاية الفسااكبف يعملون؟ هذا كالم  او ا لم يفممبالحرم والصوتذ كبف يفممون؟ وا 

 ؟............طالب:.
الرس ... الوحك على أنحا ذ الوحك كما أا   ك الحيابص الصيحي ذ  ؟..  شه  بذاته بلمم ا حكام و(لممكه  

علييه -  بلليى  يك روعيه يفميم ذأصيوات متااركية مث  صلصلة الأرس   كأحيانا( يأتبن))كبف يأتيك الوحك؟  لال: 
البرىيييات مييثال( صييار ا ميير ىر(ييب لمييمذ إن بعييض  ...ولنيياذ لكيينيعنييك هييذه أشيييا  ي تاركييه عل -الصييال  والسييالم

مين  -علييه الصيال  والسيالم-بلليى  يك روعيه وأحيانيا( ا صوات المتااركة يفمم منما شك ذ  ميذا نيواي مين اليوحكذ 
  وهذا هو الكثبر الغالب. ذلك رأال( متمث  له الوأحيانا( يأتيه الملك بلكن هذا ها  بالرس ذ  ذغبر كالم

 ؟كما يسمعه من ىرب   ذيسمعه من بعا ذ))بناابمم بصوت  يلول  ك الحابص: 
 الصفات.  يما ورا من السنة لمذهك  حال ا حاابص كثبر   ك البابذ والباب الذي بلك هذا الباب كله على 

ُ َياا ِعيَساى اْباَن َماْرَيَم{ [النساا  ( ساورة211)]}َوَمْن َأْصاَدُق ِماَن ّللاهِ ِقاياًل{ ََ ّللاه ْذ َقاا يعنيك  .[( ساورة المادادة221)]}َواِ 
علييه - ا( وكليم محمياعيسيىذ ونيااى حبيص كليم موسيى  -أ  وعال-الكالم صفةي ثابتةي هلل وهو  اللول ه باللولذ ا ناا

لطيواي بيهذ استفاهيت بيه نصيو  موتكلم بكالم سمعه أبر( ذ ون ل به على ا نبيا ذ هيذا أميري  -الصال  والسالم
ُ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم{ الكتاب والسنة ََ ّللاه ْذ َقا ما ىال: يا عيسيى  -أ  وعال-هللا إن  :يعنك لو ىال لنا شه  }َواِ 

 بن مر(م ماذا نلول؟ا
ن لم يحر يوا ألفا مياذ لكن  يكفر يكفر بال شكذ ا  مين وأيبتحابلون عن النصو  ويحر ونماذ يحر ون معانبماذ وا 

 م اللفظ على ما سيأتك.حر  
 ...........طالب:

ََ ِإَلَماْيِن{}هذا  ك بوم الليامة  هير المائيا ذ هيذا  يك بيوم  يك آ [( ساورة المادادة221)]َأَأنَ  ُقلَ  ِللنَّاِس اتَِّخُذوِنَ َوُأمِه
 الليامة.

َْ ِصْدًقا َوَعْدً{{ {}َوتَ  [( سورة اعنعام221)]}َوَتمَّْ  َلِلَمُ  َرَِه َْ ي كلمات  [( سورة هود221)]مَّْ  َلِلَمُة َرَِه كلمة واحا  وا 
ي اَ َلَنِحاَد اْلَبْحاُر َقْباَل َأن َتنَحاَد َلِلَمااُ  َرَِهاَ{ يليول: ,كالم كثبير كالم؟ وا  ( 211)]}لَّاْو َلااَن اْلَبْحاُر ِماَداًدا لِهَلِلَمااِ  َرَِه

َْ ِصاْدًقا  تفبيا العميوم,  تفبيا العميومذ إليى معر يةذلكنميا أهييفت والكلمية هنيا مفيرا   [سورة الكماف ا }َوَتمَّاْ  َلِلَماُ  َرَِه
ُ ُموَسااى َتْكِليًمااا{ َوَعااْدً{{ مفعييولأل  نييه  وموسييى -أيي  وعييال- اعيي : كلييم هييو هللا  [( سااورة النسااا 211)]}َوَللَّااَم ّللاه

ُ ُموَسااى َتْكِليًمااا{}َولَ وأهيي  العلييم يلولييون: التأكبييا بنفييك المأييا ذ  نعييم, تأكبييا, ذتأكبييا مكلييمذ وتكليمييا(  أييا  ميين  لَّااَم ّللاه
ل  {  أع  المتكلم هو مموسى تكليما(  يحرم ويلول: }كلم هللاه   .-أ  وعال-م هو هللا وسىذ والمكه
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بنفيك إراا  المأيا ذ حتيى عنيا مين يليول  مهذ وهيو مصيار مؤكيا لفعليهذ والتأكبياإن التكلييم مصيار كل ي :وىلنيا: تكليما( 
لكين هي  هيذا هيو بأ يا بر الحكمية مين الكليم والأير ذ  ون يعنك أرحيه كميا يلولي ولون: كل مبالمأا أل  نمم حبنما يل

 .راي للولمم َتْكِليًما{}المعنى الحليلك للتكليم والكالمذ  لوله: 
وموسيى هيو المكلم يم  هيو المكل يم -أي  وعيال-}كليم هللاه موسيى{ بأعليون اليرب اللفظ من الناحيية اإلعرابيية  وتحر(ف

ااُه{: -أيي  وعييال-ا بييرا عليييه بلولييه ذوالمييتكلم هيي ي مييا تحتميي ؟ مييا  [( سااورة اععااراف212)]}َوَللََّمااُه َرَ  هييذه تحتميي  وا 
ي ميا يسيتليم  ميا يسيتليمأل  ن الميا  تمني ذ الميا  مفعيول ي محاليةذ ؟تحتم ذ يعنيك ليو ىيال: }ربهيه{ يسيتليم الكيالم وا 

السيابلة عليى حيا  عيم مين  تحر(يف اآليية (فميا كميا أمكينواليرب هيو الفاعي ذ وي يمكين تحر  الما  مفعول ي محالية,
 حر ما.

}ُ ْنُمم مَّن َللََّم ّللاه ُ{ [( سورة البقرة112)]}مِه اْنُمم مَّان َللَّاَم ّللاه اْلَنا َبْعَضاُمْم َعَلاى َبْعاَ  مِه ُسُل َقضَّ َْ الر  ( ساورة 112)]}ِتْل
نمييا حصيي  لبعهييممذ و  ذواسييطة لييم يحصيي  للأمييي  إعرابمييا:  اعيي أل  ن الكييالم المباشيير اون لفييظ الأالليية  [البقاارة ا 

لفاعي  هيو وار يعيوا عليى "مين" والمفعيول هيمب -أي  وعيال-مين كلميه هللا  من هذه تبعيهيةذ من هؤي  ا نبييا  
 .-أ  وعال-هللا 

اُه{} [( سورة اععراف212)]}َوَلمَّا َجا  ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَللََّمُه َرَ ُه{ ي تحتمي  ميا احتملتيه ا وليى مين  هيذه َوَللََّماُه َرَ 
ي  يياللرا    ُ ُموَسااى }بمييذا اللفييظ: الثابتيية السييبعية الواأييب اعتبارهييا التحر(ييف علييى حييا  عييم ميين حر ميياذ وا  َوَللَّااَم ّللاه

 .َتْكِليًما{
ااُه{ ااا َجااا  ُموَسااى ِلِميَقاِتَنااا َوَللََّمااُه َرَ  ااا َجااا  مُ  ذأربعييون بومييا( ماتييه الميلييات  }َوَلمَّ ااُه{}َوَلمَّ  وَسااى ِلِميَقاِتَنااا َوَللََّمااُه َرَ 

 .-أ  وعال-أثبت الكالم لنفسه  -أ  وعال-لنفسه  حبص أثبت الكالمالشاها هنا 
َناُه َنِجيًّا{ َْ -ثم لميا ىيرب ناأياه هللا  ذناابناه بصوت  مرتف  [( سورة مريم11)]}َوَناَدْيَناُه ِمن َجاِنِب الط وِر اْعَْيَمِن َوَقرَّ

  .الصوت المنهفضالمناأا  التك هك الصوت المرتف ذ بهالم أن   ن الناا  هذه طبيعته أل-أ  وعال
َْ ُموَسى َأِن اْدِ  اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن{ ْذ َناَدى َرَ  َْ ُموَساى [( سورة الشعرا 21)]}َواِ  ْذ َناَدى َرَ  }َوَناَدْيَنااُه ِمان َجاِناِب  {}َواِ 

 .{الط وِر اْعَْيَمنِ 
 ؟........طالب: ...

علييى  ا( ليكييون مأييرور  ليييس للطييورذ , الوصييف هنيياالوصييف هنييا أو انييبذ ا يميينا يميين للأو ا يميين  ييك سييور  طييهذ 
ذ  تاب  لأانبذ ذ وهناك أانك  حالذ هنا من أانب ا يمن   َناُه َنِجيًّا{به الطور  ا يمنه َْ  .[( سورة مريم11)]}َوَقرَّ

َْ ُموَساى{ ْذ َناَدى َرَ  -وهيذا النياا  بكيالم مسيمواذ بحيرم  وصيوتذ سيمعه موسيى وامتثي   [رة الشاعرا ( ساو 21)]}َواِ 
 نيه ليو ليم يكين بصيوت  أل[( سورة الشاعرا 21)]}َأِن اْدِ  اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن{ -لسالمعليه وعلى نببنا أ ه  الصال  وا

 .إلى الابن اللويملما تم امتثالهذ ولما ذهب إلى  رعون واعاه وي بحرم 
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ُمَمااا{}َوَنادَ  }َأَلااْم َأْنَمُلَمااا َعاان ِتْلُكَمااا : امميينييااى آام وحييوا  ىييائال( ل -أيي  وعييال-هللا  [( سااورة اععااراف11)]اُهَمااا َرَ 
َجَرِة{ وهيذا بيال عين هيذه الشيأر  التيك أكليتم منمياذ  تليام التحيذبر والنميك عين ا كي  ىبليهذ  [( سورة اععراف11)]الشَّ

 .ت  سمعاهذ لكن حصلت المهالفةأل  ن الشيطان وسوس لمماعلى أنه كلممما ونااهما بحرم  وصو 
َُ َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِليَن{: -أ  وعال-ثم ىال   . ك آية ىبلما.... [( سورة القص 11)]}َوَيْوَم ُيَناِديِمْم َقَيُقو

ااَجَرِة{ ُمَمااا َأَلااْم َأْنَمُلَمااا َعاان ِتْلُكَمااا الشَّ َْ ُموَسااى َأِن اْدااِ  اْلَقااْوَم  [عااراف( سااورة اع11)]}َوَناَداُهَمااا َرَ  اا ْذ َناااَدى َرَ  }َواِ 
َجَرِة{ [( سورة الشعرا 21)]الظَّاِلِميَن{ ُمَما َأَلْم َأْنَمُلَما َعن ِتْلُكَما الشَّ  .....}َوَناَداُهَما َرَ 

َُ َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِليَن{  .}َوَيْوَم ُيَناِديِمْم َقَيُقو
َُ َماَذا َأَجْباُتُم اْلُمْرَساِليَن{......... ا ك نل  عنانإن ..... لكين  يك آيية هيذه موأيوا  عنياناذ  }َوَيْوَم ُيَناِديِمْم َقَيُقو
{ ذ ىبلما آية:ىبلما ََ ََ َُ َأْيَن ُشَرَلاِد نعيم هيذه آيية سياىطة مين بعيض  ......[( سورة القصا 11)]}َوَيْوَم ُيَناِديِمْم َقَيُقو

ََ الَّااِذيَن ُلنااُتْم َتْ ُعُمااوَن{}َوَيااْوَم ُيَنااادِ النسييخذ يلييول:  َُ َأْيااَن ُشااَرَلاِد يعنييك بييوم اللياميية  [( سااورة القصاا 11)]يِمْم َقَيُقااو
ََ الَّااِذيَن ُلنااُتْم َتْ ُعُمااوَن{تبكبتييا( وتلر(عييا( لمييمذ المشييركبن  -أيي  وعييال-بنييااي هللا  َُ َأْيااَن ُشااَرَلاِد ( سااورة 11)]}َقَيُقااو

: -أيي  وعييال-ذ يلييول هللا عمكييمذ  مييذا نيياا  للمشييركبنميين اونييك علييى حييا    م أهيي ي يسييتحلون العبيياا أنميي [القصاا 
{ ََ  ؟أبن شركائك الذبن ت عمونمم أنمم مستحلون للعباا ذ وصر تم لمم شبئا( منما ؟أبما المشركون  {َأْيَن ُشَرَلاِد

َُ َماَذا َأَجْبُتُم اْلمُ ثم بعا هذا اآلية التك تلبما:  -واآلية كالتك ىبلما  بميا النياا  مين هللا  ْرَسِليَن{}َوَيْوَم ُيَناِديِمْم َقَيُقو
ويكييون النيياا  بلييار الحاأييةذ بييهذ يسييمعه الملصييوا  والنيياا  ي يكييون إي مسييموعا(أل  نييه بصييوت  مرتفيي  -أيي  وعييال
أي  -كميا ىيال وهو بناأك  -أ  وعال-يسمعه من ىربذ  مو بنااي يسمعه من بعا كما  -أ  وعال-وكالم هللا 

َناُه َنِجيًّا{}َوَقرَّ :-وعال منياأك بمعنيى  ذنأيك  عبي صياحب الحيال  حيال مين أييش؟إعرابما:  نأيا(  [( سورة مريم11)]َْ
ذا ىلنيا منبمعنى الفاع ذ مناأك أو مناأا ؟  أوفعول نأك  عب ذ  م  هك بمعنى الم ؟ أو مناأا اأيا   ميك حيالي وا 

َنااااُه{ لمفعيييولمييين الهيييمبر ا َْ ذا حيييال كونيييه مناأيييا  }َوَقرَّ مييين الفاعييي  وهيييو النيييون  اعييي   ىلنيييا منييياأك  ميييك حيييالي ذ وا 
َناُه{ َْ  .-أ  وعال-ولذا أثبتت  ك صفاته  -أ  وعال-هو على ك  حال هذه المناأا  من هللا  }َوَقرَّ

 .الناا  ي يكون إي بحرم  وصوت يسمعه الملصوا به ية التك ىبلماذكما  ك اآل }َوَيْوَم ُيَناِديِمْم{
َُ َماَذا َأجَ  على ما بلبق بأالله وع متهذ ثيم بعيا ذليك  -أ  وعال-و ك هذا إثبات الكالم هلل ْبُتُم اْلُمْرَسِليَن{ }َقَيُقو

رحميه - ك الكالم الهيا  وهيو الليرآنذ  يك آييات ذكرهيا الشيبخ  ات صفة الكالم الصفة العامة يأتك الكالمبعا إثب
نبسيييط  ,...يسيييتغرق ثالثييية اروس أو أكثييير والكيييالم  يييك صيييفة الكيييالم و يييك الليييرآن يطيييولذ يمكييين أن -هللا تعيييالى

 ونن ر  ك كالم أه  العلمذ ونترك الكالم  ك اللرآن للارس اللاام إن شا  هللا تعالى. ذالمذاهب إن شا  هللا تعالى


